Földgázigény bejelentése
Elosztói csatlakozási szerződéskötéshez
Elosztói engedélyesek

1.1 Szerződő (igénybejelentő) adatai magánszemély esetén:
neve*

születési (leánykori) neve*

anyja neve*

születési hely*

születési idő*

telefonszám*

Telefonos ügyfélszolgálat
Lakossági ügyfelek
h-p 7.30-20.00
Üzleti ügyfelek
h-p 7.30-20.00
Versenypiaci ügyfelek
h-p 8.00-16.00

lakcíme*

Az E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
szolgáltatási területéről:
T (lak.): 06 40/444 000
M (lak.): 06 20/30/70/45 99 711
T (üzl.): 1423
F (lak., üzl.): 06 93/310 802

e-mail címe
értesítési címe

Az E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
szolgáltatási területéről:
T (lak.): 06 40/220 022
M (lak.): 06 20/30/70/ 45 99 722
T (üzl.): 1423
F (lak., üzl.): 06 72/503 100

1.2 Szerződő (igénybejelentő) adatai nem magánszemély esetén:
cég neve*

adószám*

értesítési címe*

TEÁOR kód

ügyintéző neve**

e-mail címe

Levélcímünk
(lakossági és üzleti)

telefonszám*

7602 Pécs, Pf. 197

1.3 Csatlakozási díj fizetője (amennyiben eltér az 1.1 vagy 1.2-ben megadottól)
cég neve

www.eon.hu
gazhalozat@eon.hu

adószám

születési helye

születési idő

telefonszám

értesítési címe

TEÁOR kód

2. Felhasználási hely címe:
ir.szám* város/község*
3.1 Az igény jellege:

út/utca/tér*
új igény

házszám* em./fsz.*,ajtó hrsz.*

kapacitás növelés

kapacitás növelés újabb mérőhely kialakítása
mellett

3.2 Felhasználási hely rendeltetése:
lakás/ház

iroda/üzlet/rendelő

zártkert/pince/tanya
Ingatlan állapota:

ipari, üzemi terület

üdülő/nyaraló

meglévő épülettel

társasházi közösség

egyéb
építkezés alatt álló

üres telek

4. Felhasználási helyre igényelt gázkapacitás:
a) Új igény esetén
Igényelt kapacitás:*

m3/h

Éves várható fogyasztás:*

m3/év

Érkezett

(20 m3/h felett)

b) Kapacitásnövelési igény esetén

Iktatási szám
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POD:*
Meglévő, vásárolt kapacitás:
Igényelt összes kapacitás:*

m3/h

Igényelt többletkapacitás:

m3/h Éves várható (össz)gázfogyasztás:

m3/h
m3/év

Felhasználó azonosító

Felhasználási hely száma

Ügyintéző
* kötelezően kitöltendő mezők
** Az ügyintéző a cég nevében a cég képviselőjétől származó meghatalmazással járhat el.

Földgázigény bejelentése
Elosztói csatlakozási szerződéskötéshez
5.1 Ajánlatot

igénylő kéri

5.2 Ajánlatot

Személyes átvétel ügyfélszolgálaton

Elosztói engedélyesek

meghatalmazott kéri

(kérjük mellékeljen meghatalmazást az igénybejelentés mellé)

Postai úton

6. Egyéb közlendők

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy a telefonszámomat és az e-mail címemet az illetékes elosztói engedélyes társaság a szerződésből eredő jogok
gyakorlására és kötelezettsége teljesítése céljából kezelje.

igénybejelentés időpontja*

szerződő (igénybejelentő) aláírása* csatlakozási díj fizetőjének aláírása

Telefonos ügyfélszolgálat
Lakossági ügyfelek
h-p 7.30-20.00
Üzleti ügyfelek
h-p 7.30-20.00
Versenypiaci ügyfelek
h-p 8.00-16.00
Az E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
szolgáltatási területéről:
T (lak.): 06 40/444 000
M (lak.): 06 20/30/70/45 99 711
T (üzl.): 1423
F (lak., üzl.): 06 93/310 802
Az E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
szolgáltatási területéről:
T (lak.): 06 40/220 022
M (lak.): 06 20/30/70/ 45 99 722
T (üzl.): 1423
F (lak., üzl.): 06 72/503 100
Levélcímünk
(lakossági és üzleti)
7602 Pécs, Pf. 197

A következő kérdésekre kérjük akkor válaszoljon, amennyiben Ön az ajánlat elfogását követő 1 éven belül
tervezi a felhasználási hely bekapcsolását.

www.eon.hu
gazhalozat@eon.hu

Új bekapcsolás esetén a választott kereskedő:
Egyetemes szolgáltató (Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó minden lakossági fogyasztó és a
20m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó)
Versenypiaci kereskedő

Nyilatkozat felhasználás céljából:
Lakossági felhasználók számára
Mire fogja használni a felhasználási helyen a vezetékes gázt?
- fűtési célra
igen
- vízmelegítés céljából
igen

nem
nem

Nem lakossági felhasználók számára
Mire fogja használni a felhasználási helyen a vezetékes gázt?
- fűtési célra
igen
- vízmelegítés céljából
igen
- technológiai célra
igen

nem
nem
nem
Érkezett

Iktatási szám
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Felhasználó azonosító

Felhasználási hely száma

Ügyintéző

